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TNPSC - INDIAN POLITY - IMPORTANT QUESTIONS 

1. The governor of the state is appointed by the president, under the Article 

(A) 152 

(B) 153 

(C) 154 

(D) 155 

Answer: (D) 155 

மாநில ஆளுநர், குடியரசுத் தலலவரால், எந்த விதியின் 
அடிப்பலையில் நியமிக்கப்படுகிறார்? 

(A) 152 

(B) 153 

(C) 154 

(D) 155 

விலை: (D) 155 

2. Which of the following statements about the Central Vigilance Commission are 
correct / true. 

I. The central vigilance commission was set up in 1964. 

II. The commission is require to submit an annual report to the ministry Home Affairs 
about its activity. 

III. It undertakes enquiry on a public servant involved in corruption. 

(A) I and II are correct 

(B) II and III are correct 

(C) I and III are correct 
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(D) I, II and III are correct 

Answer: (D) I, II and III are correct 

மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆலையம் பற்றிய வாக்கியங்களில் எலவ 
சரியானலவ? 

I. மத்திய கண்காைிப்பு ஆலையம் 1964ல் அலமக்கப்பட்ைது. 

II. இதன் சசயல்பாடுகள் குறித்து ஆண்டு அறிக்லகலய மத்திய 
உள்துலற அலமச்சகத்திைம் சமர்பிக்க வவண்டும். 

III. லஞ்ச குற்றத்திற்காக பிடிபடும் சபாது அரசு ஊழியர் மீது 
விசாரலை நைத்த அதிகாரம் உலையது. 

(A) I மற்றும் II சரி 

(B) II மற்றும் III சரி 

(C) I மற்றும் III சரி 

(D) I, II மற்றும் III சரி 

விலை: (D) I, II மற்றும் III சரி 

3. The first High Commissioner of the United Nations Human Rights Commission was  

(A) Jose Ayalalasso 

(B) Kofi Annan 

(C) Banki Moon 

(D) Broutas Ghali 

Answer: (A) Jose Ayalalasso 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் 
முதலாவது உயர் ஆலனயர் யார்? 

(A) ஜ ோஸ் அயலோலோஜசோ 
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(B) ஜ ோபி அனன் 

(C) போன் ி மூன்  

(D) பூடஸ்  ோலி 

விலை: (A) வ ாஸ் அயலாலாவசா 

4. Lok Adalat Means  

(A) People’s Court 

(B) Village Court 

(C) High Court 

(D) District Court 

Answer: (A) People’s Court 

வலாக் அதாலத் என அலழக்கப்படுவது எது? 

(A) மக் ள் நீதிமன்றம் 

(B)  ிரோம் நீதிமன்றம் 

(C) உயர் நீதிமன்றம் 

(D) மோவட்ட நீதிமன்றம் 

விலை: (A) மக்கள் நீதிமன்றம் 

5. Which part of the Indian Constitution deals with elections? 

(A) Part XI 

(B) Part XV 

(C) Part XVII 

(D) Part IV 

Answer: (B) Part XV 
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இந்தியோ அரசியல் சோசனத்தின் எந்த பகுதி “ஜதர்தல்” பற்றி 
குறிக் ின்றது? 

(A) பகுதி XI  

(B) பகுதி XV 

(C) பகுதி XVII 

(D) பகுதி IV 

விலை: (B) பகுதி XV 

6. The institution of Ombudsman was first put into operation in 

(A) Turkey 

(B) Sweden 

(C) Cuba 

(D) Argentina 

Answer: (B) Sweden 

‘ஓம்பட்ஸ்மன்’ என்ற அலமப்லப முதலில் உருவாக்கிய நாடு? 

(A) துருக் ி 

(B) ஸ்வடீன் 

(C)  ியுபோ 

(D) அர்ஜ ன்டினோ 

விலை: (B) ஸ்வைீன் 

7. Which one of the following article deals with the adjudication of disputes relating 
to waters of Interstate River or river valley? 

(A) Article – 257   
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(B) Article – 261  

(C) Article – 262  

(D) Article – 263  

Answer: (C) Article – 262  

எந்த விதி மாநிலங்களுக்கு இலையிலான ஆறுகள் அல்லது 
அல்லது ஆற்று பள்ளத்தாக்கு நீர் பற்றி வரும் வழக்குகலள 
விசாரிக்கும் அதிகாரம் பற்றி கூறுகிறது? 

(A) விதி – 257  

(B) விதி – 261 

(C) விதி - 262 

(D) விதி - 263 

விலை: (C) விதி - 262 

8. Which Commission recommended 27% reservation for backward Communities? 

(A) Sarkaria Commission 

(B) Mandal Commission 

(C) Kalelkar Commission  

(D) Shah Commission 

Answer: (B) Mandal Commission 

பிற்படுத்தப்பட்வைாருக்கான 27% ஒதுக்கீடு வழங்க பரிந்துலர சசய்த 
ஆலையம் யாது? 

(A) சர் ோரியோ ஆணையம் 

(B) மண்டல் ஆணையம் 

(C)  ஜலல் ர் ஆணையம்  
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(D) ஷோ ஆணையம் 

விலை: (B) மண்ைல் ஆலையம் 

9. Judicial Activism refers to  

(A) Activity of Judges 

(B) Expansion of Jurisdiction of Courts 

(C) Loss of Jurisdiction of Courts 

(D) Orders issued by the Courts 

Answer: (B) Expansion of Jurisdiction of Courts 

நீதியின் சசயலாட்சி என்றால்  

(A) நீதிபதி ளின் ஜசயல் முணற  

(B) நீதிமன்றங் ளின் அதி ோர எல்ணல நீடிப்பு  

(C) நீதிமன்றங் ளின் அதி ோர எல்ணல சுருக் ம்  

(D) நீதிமன்றங் ள் வழங்கும் உத்தரவு ள்  

விலை: (B) நீதிமன்றங்களின் அதிகார எல்லல நீடிப்பு  

10. The President of India may resign by addressing letter of resignation to  

(A) Speaker of Lok Sabha  

(B) Chief Justice of India  

(C) Chief Election Commissioner of India 

(D) Vice-President of India  

Answer: (D) Vice-President of India  

இந்திய குடியரசுத்தலலவர் தனது ரா ினாமா கடிதத்லத யாரிைம் 
ஒப்பலைக்க வவண்டும்? 
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(A) மக் ளணவ சபோநோய ர் 

(B) இந்திய தணலணம நீதிபதி  

(C) இந்திய தணலணம ஜதர்தல் ஆணையர் 

(D) இந்திய குடியரசுத் துணைத் தணலவர் 

விலை: (D) இந்திய குடியரசுத் துலைத் தலலவர் 

11. The idea of Judicial review has been borrowed from the constitution of  

(A) England 

(B) Ireland  

(C) USA 

(D) France 

Answer: (C) USA 

நீதி புனராய்வு என்பலத எந்த எந்த நாட்டின் 
அரசியலலமப்பிலிருந்து சபற்றது? 

(A) இங் ிலோந்து 

(B) ஐயர்லோந்து 

(C) அஜமரிக் ோ 

(D) பிரோன்ஸ் 

விலை: (C) அசமரிக்கா 

12. Which articles guarantee cultural and educational rights under the Indian 
Constitution? 

(A) Articles 27 and 28 

(B) Articles 29 and 30 
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(C) Articles 31 and 32 

(D) Articles 33 and 34 

Answer: (B) Articles 29 and 30 

கலாச்சார மற்றும் கல்வி உரிலமலய அளிக்கும் இந்திய 
அரசியலலமப்பு விதிகள் யாலவ? 

(A) விதி 27 மற்றும் 28 

(B) விதி 29 மற்றும் 30 

(C) விதி 31 மற்றும் 32 

(D) விதி 33 மற்றும் 34 

விலை: (B) விதி 29 மற்றும் 30 

13. Which feature of the Indian constitution is referred as the “Magna Carta” of the 
Indian people? 

(A) Directive Principles of State Policy  

(B) Fundamental Duties  

(C) Independent Judiciary 

(D) Fundamental rights 

Answer: (D) Fundamental rights 

இந்திய அரசியலலமப்பு சாசனத்தின் எந்த கூற்று, இந்திய மக்களின் 
“மஹாசாசனம்” என்று அலழக்கப்படுகிறது? 

(A) அரசு ஜ ோள்ண  வழி ோட்டி ஜநறி ள் 

(B) அடிப்பணட  டணம ள் 

(C) சுதந்திரமோன நீதித்துணற 

(D) அடிப்பணட உரிணம ள் 
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விலை: (D) அடிப்பலை உரிலமகள் 

14. Which committee was set up by Tamil Nadu Government to examine Centre-State 
relations? 

(A) Sarkaria Committee 

(B) Raja Mannar Committee 

(C) Bhagavati Committee 

(D) Ashok Mehta Committee 

Answer: (B) Raja Mannar Committee 

மத்திய – மாநில உறவுகலள ஆராய தமிழ் நாட்டில் அலமக்கப்பட்ை 
குழு யாது? 

(A) சர் ோரியோ குழு 

(B) ரோ மன்னோர் குழு 

(C) ப வதி குழு 

(D) அஜசோக் ஜமத்தோ குழு 

விலை: (B) ரா மன்னார் குழு 

15. The 42nd Amendment of the Constitution added a new part to the constitution – 
Part IV – A relating to 

(A) Fundamental rights  

(B) Directive Principles of state policy 

(C) Fundamental duties  

(D) Citizenship 

Answer: (C) Fundamental duties  
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42வது அரசியலலமப்பு சட்ை திருத்தம், பகுதி IV – A என்ற ஒரு புது 
பகுதிலய வசர்த்தது. அது எதனுைன் சதாைர்புலையது? 

(A) அடிப்பணட உரிணம ள் 

(B) அரசு ஜ ோள்ண  வழி ோட்டும் ஜநறி ள் 

(C) அடிப்பணட  டணம ள் 

(D) குடியுரிணம 

விலை: (C) அடிப்பலை கைலமகள்  

16. Which body was constituted under Article 315 of the Indian Constitution? 

(A) Finance Commission 

(B) Election Commission 

(C) Union Public Service Commission  

(D) Central Vigilance Commission  

Answer: (C) Union Public Service Commission  

இந்திய அரசியலலமப்பு விதி 315ன் கீழ் அலமக்கப்பட்ைது எது? 

(A) நிதி ஆணையம் 

(B) ஜதர்தல் ஆணையம் 

(C) மத்திய ஜபோதுப் பைியோளர் ஜதர்வோணையம் 

(D) மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு  ண் ோைிப்பு ஆணையம் 

விலை: (C) மத்திய சபாதுப் பைியாளர் வதர்வாலையம் 

17. Eighth Lok Sabha General Elections were held between 

(A) 23.12.1984 and 27.12.1984 

(B) 24.12.1984 and 28.12.1984 
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(C) 23.12.1985 and 27.12.1985 

(D) 24.12.1985 and 25.12.1985 

Answer: (B) 24.12.1984 and 28.12.1984 

எட்ைாவது வலாக் சபா சபாதுத் வதர்தல் நலைப்சபற்ற காலம் 

(A) 23.12.1984 மற்றும் 27.12.1984 

(B) 24.12.1984 மற்றும் 28.12.1984 

(C) 23.12.1985 மற்றும் 27.12.1985 

(D) 24.12.1985 மற்றும் 25.12.1985 

விலை: (B) 24.12.1984 மற்றும் 28.12.1984 

18. Assertion: Tribunals exist in order to provide simpler, speedier cheaper and more 
accessible justice. 

Reason: Tribunals have limited jurisdiction and their errors are subject to judicial 
review. 

(A) Both [A] and [R] are correct and [R] is correct explanation for [A] 

(B) Both [A] and [R] are correct but [R] is not the correct explanation for [A] 

(C) [A] is right [R] is wrong   

(D) [A] is wrong [R] is right 

Answer: (B) Both [A] and [R] are correct but [R] is not the correct explanation for [A] 

கூற்று: எளிலம, விலரவு மற்றும் மலிவான நீதி அளிப்பதற்காக 
தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கின்றன. 

காரைம்: தீர்ப்பாயங்களின் எல்லல வலரயறுக்கப்பட்ைது வமலும் 
அலவகளின் தவறுகள், நீதிப்புனராய்விற்கு உட்பட்ைது. 
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(A) கூற்று மற்றும்  ோரைம் ஆ ிய இரண்டும் சரியோனணவ  ோரைம் 
கூற்றிற் ோன சரியோன விளக் மோகும். 

(B) கூற்று மற்றும்  ோரைம் ஆ ிய இரண்டும் சரியோனணவ. ஆனோல் 
 ோரைம் கூற்றிற் ோன சரியோன விளக் ம் அல்ல. 

(C) கூற்று சரி  ோரைம் தவறு 

(D) கூற்று தவறு  ோரைம் சரி 

விலை: (B) கூற்று மற்றும் காரைம் ஆகிய இரண்டும் சரியானலவ. 
ஆனால் காரைம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல. 

19. A money bill can originate  

(A) In either house of parliament 

(B) Only in the Lok Sabha  

(C) Only in the Rajya Sabha  

(D) Only in a joint sitting of the two houses 

Answer: (B) Only in the Lok Sabha  

பை மவசாதா வதான்றுவது 

(A) போரோளுமன்ற இரு அணவ ளில் 

(B) மக் ளணவயில் மட்டும்  

(C) மோநிலங் ளணவயில் மட்டும் 

(D) இரண்டு அணவ ளின் கூட்டு அமர்வின் ஜபோது மட்டும் 

விலை: (B) மக்களலவயில் மட்டும்  

20. Which of the following statements related to the central administrative tribunal are 
correct? 

1. It is a statutory body 
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2. Its members are drawn from administrative background only 

3. It is not bound by the procedure prescribed in the code of civil procedure  

4. Its Jurisdiction corers the members of All India Services as well as central 
services and central and central govt. posts 

5. It was set up in 1985 

(A) 2, 3 and 5 

(B) 1 and 4 

(C) 1, 3, 4 and 5  

(D) 2 and 3 

Answer: (C) 1, 3, 4 and 5  

கீவழ தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்துைன் 
சதாைர்புலையது கூற்றுகளுள் எது / எலவ சரியானலவ எனக் 
கூறு? 

1. இது ஒரு திட்ைபூர்வமான அலமப்பு 

2. இதன் உறுப்பினர்கள் நிர்வாகப் பின்னனியிலிருந்து தான் 
வருகிறார்கள் 

3. உரிலமயியல் சட்ை விதிகளுக்கு உட்பட்ைதல்ல 

4.அகில இந்தியப் பைிகள், மத்தியப் பைிகள் மற்றும் மத்திய 
அரசாங்க பதவியிலுள்வளார் யாவரும் இதன் அதிகார எல்லலக்கு 
உட்பட்ைவர்கள் 

5. இந்த அலமப்பு 1985 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ைது  

(A) 2, 3 மற்றும் 5 

(B) 1 மற்றும் 4 
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(C) 1, 3, 4 மற்றும் 5  

(D) 2 மற்றும் 3 

விலை: (C) 1, 3, 4 மற்றும் 5  

21. Who has the authority to endorse that a bill is a money bill? 

(A) Finance Minister 

(B) President 

(C) Finance Commission  

(D) Speaker 

Answer: (D) Speaker 

யார் ஒரு மவசாதாலவ ‘நிதி மவசாதா’ என்று தீர்மானிக்கும் 
அதிகாரத்லத சபற்று இருக்கிறார்? 

(A) நிதி அணமச்சர்  

(B) குடியரசுத் தணலவர் 

(C) நிதி ஆணையம் 

(D) சபோநோய ர் 

விலை: (D) சபாநாயகர் 

22. Article 370 has given a special status to  

(A) Sikkim 

(B) Jammu and Kashmir 

(C) Nagaland  

(D) Arunachal Pradesh 

Answer: (B) Jammu and Kashmir 
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விதி 370ன் படி சிறப்பதிகாரம் வழங்கப்பட்ைது 

(A) சிக் ிம் 

(B)  ம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர் 

(C) நோ ோலந்து 

(D) அருைோச்சல பிரஜதசம் 

விலை: (B)  ம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

23. In which one of the following year was the Supreme Court of India inaugurated? 

(A) 1947 

(B) 1950 

(C) 1951 

(D) 1956 

Answer: (B) 1950 

பின்வரும் எந்த வருைத்தில், இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சதாைங்கி 
லவக்கப்பட்ைது? 

(A) 1947 

(B) 1950 

(C) 1951 

(D) 1956 

விலை: (B) 1950 

24. The object of the adjournment motion in parliament is to  

(A) Topple the government 

(B) Collect information from Ministers 
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(C) Make a cut in the budget proposals 

(D) A definite matter of urgent public importance can be brought before the House 

Answer: (D) A definite matter of urgent public importance can be brought before the 
House 

பாராளுமன்றத்தில், ஒத்திலவப்பு தீர்மானத்தின் குறிக்வகாளானது 

(A) அரசோங் த்ணத  ணலப்பது 

(B) மந்திரி ளிடமிருந்து த வல் ணளப் ஜபறுவது 

(C) வரவு-ஜசலவு திட்டங் ளில் ஒரு ஜவட்ணட தீர்மோனிப்பது  

(D) ஜபோதுமக் ளுக்கு முக் ிய ஒரு திட்டமோன விஷயத்ணத 
அவசரோமோ  அணவக்கு முன்போ  ஜ ோண்டு வருவது. 

விலை: (D) சபாதுமக்களுக்கு முக்கிய ஒரு திட்ைமான விஷயத்லத 
அவசரமாக அலவக்கு முன்பாக சகாண்டு வருவது. 

25. Who headed the Chairmanship of Official Language Commission the year 1955? 

(A) Abdul Kalam Azad 

(B) B.G. Kher  

(C) Syama Prasad Mukherji 

(D) Ayyangar 

Answer: (B) B.G. Kher  

1955 – ஆம் ஆண்டில் அலுவலக சமாழி ஆலையத்தின் தலலலம 
சபாறுப்லப வகித்தவர் யார்? 

(A) அபுல்  லோம் அசோத் 

(B) பி. ி.ஜ ர் 

(C) சியோமோ பிரசோத் மு ர் ி 
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(D) அய்யங் ோர் 

விலை: (B) பி. ி.வகர் 

26. 101st Constitutional Amendment Act refers to  

(A) Extending reservation for SC & ST 

(B) National Judicial Appointment Commission  

(C) National Commission for BC 

(D) Goods and Service Tax 

Answer: (D) Goods and Service Tax 

101வது அரசியலலமப்பு திருத்த சட்ைம்சதாைர்புலையது 

(A) SC மற்றும் ST பிரிவினர் ோன இட ஒதுக் ீட்ணட  நீடிப்பது 

(B) ஜதசிய நீதிபதி ளின் நியமன ஆணையம் 

(C) ஜதசிய பிற்படுத்தப்பட்ஜடோர்க் ோன ஆணையம் 

(D) சரக்கு மற்றும் ஜசணவ வரி  

விலை: (D) சரக்கு மற்றும் வசலவ வரி  

27. Math the following: 

List I                                     List II (Art. of the constitution of India) 

(a) Finance Commission                     1. 148  

(b) Union Public Service Commission           2. 280 

(c) Election Commission                     3. 315 

(d) Comptroller and Auditor General of India     4. 324 
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Codes: 

(a)      (b)       (c)       (d) 

(A)   4       1       2       3 

(B)   2       3       4       1 

(C)   4       3       2       1 

(D)   2       1       4       3 

Answer: (B)    2      3     4      1 

சபாருத்துக: 

வரிலச I                                 வரிலச II (இந்திய அரசியலலமப்பு ஷரத்துகள்) 

(a) நிதி ஆணையம்                                                                                                        1. 148  

(b) மத்திய ஜபோதுப் பைி ஜதர்வோணையம்                                                          2. 280 

(c) ஜதர்தல் ஆணையம்                                                                                                3. 315 

(d) இந்தியோவின் தணலணம  ைக் ோளர் மற்றும் தனிக்ண யோளர்          4. 324 

குறியீடு: 

(a)      (b)     (c)     (d) 

(A)        4         1       2        3 

(B)        2         3       4        1 

(C)        4         3       2        1 

(D)        2         1       4        3 

விலை: (B)        2         3       4        1 
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28. Art 338 of the Indian constitution has provided for the establishment of which of 
the following commission? 

(A) National Minorities Commission  

(B) National Commission for Scheduled castes and scheduled tribes  

(C) National Commission for women 

(D) National Commission on the review of the working of the constitution 

Answer: (B) National Commission for Scheduled castes and scheduled tribes  

இந்தியா அரசியலலமப்பின் 338வது ஷரத்து, கீழ்கண்ை எந்த 
அலமப்பிலன ஏற்படுத்த வகாருகிறது? 

(A) ஜதசிய சிறுபோன்ணமயினர் ஆணையம்  

(B) ஜதசிய பட்டியல் இனத்தவர் ஆணையம்  

(C) ஜதசிய ம ளிர் ஆணையம் 

(D) அரசியலணமப்பின் ஜசயல்போட்டிணன விமர்சிக்கும் ஜதசிய 
ஆணையம் 
விலை: (B) வதசிய பட்டியல் இனத்தவர் ஆலையம்  

29. Which one of the following statement is true? 

(A) Assam has ten seats in Lok Sabha  

(B) Arunachal Pradesh has two seats in Lok Sabha  

(C) Himachal Pradesh has seven seats in Lok Sabha  

(D) Puducherry has two seats in Lok Sabha  

Answer: (B) Arunachal Pradesh has two seats in Lok Sabha  

கீழ் கண்ை எந்தக் கூற்று உண்லமயானது? 

(A) அஸ்சோம் 10 போரோளுமன்றத் ஜதோகுதி ணளப் ஜபற்றுள்ளது 
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(B) அருைோச்சல பிரஜதசம் இரண்டு போரோளுமன்றத் ஜதோகுதி ணளப் 
ஜபற்றுள்ளது 

(C) இமோச்சல பிரஜதசம் ஏழு போரோளுமன்றத் ஜதோகுதி ணளப் 
ஜபற்றுள்ளது 

(D) புதுச்ஜசரி இரண்டு போரோளுமன்றத் ஜதோகுதி ணளப் ஜபற்றுள்ளது 

விலை: (B) அருைாச்சல பிரவதசம் இரண்டு பாராளுமன்றத் 
சதாகுதிகலளப் சபற்றுள்ளது 

30. District administration and the office of District Collector were introduced in India 
in the year of 

(A) 1857  

(B) 1772 

(C) 1992  

(D) 1919 

Answer: (B) 1772 

இந்தியாவில் மாவட்ை நிர்வாகமும் ஆட்சியர் அலுவலகமும் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

(A) 1857  

(B) 1772 

(C) 1992  

(D) 1919 

விலை: (B) 1772 

31. The Right to Information Act came into force fully on 

(A) 12th June 2005 
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(B) 15th June 2005 

(C) 12th October 2005 

(D) 15th October 2005 

Answer: (C) 12th October 2005 

தகவல் அறியும் உரிலமச் சட்ைம் முழுலமயாக நலைமுலறக்கு 
வந்த ஆண்டு 

(A) 12  ூன் 2005 

(B) 15  ுன் 2005 

(C) 12 அக்ஜடோபர் 2005 

(D) 15 அக்ஜடோபர் 2005 

விலை: (C) 12 அக்வைாபர் 2005 

32. The speaker of the Legislative Assembly is  

(A) Nominated by the Governor  

(B) Elected by the Legislative Assembly  

(C) Nominated by the Chief Minister 

(D) Elected by the people 

Answer: (B) Elected by the Legislative Assembly  

மாநில சட்ை வபரவயின் சபாநாயகர்  

(A) ஆளுநரோல் நியமனம் ஜசய்யப்படு ின்றோர்  

(B) சட்ட ஜபரணவயினோல் ஜதர்ந்ஜதடுக் ப்படு ின்றோர் 

(C) முதல் அணமச்சரோல் நியமனம் ஜசய்யப்படு ின்றோர்  

(D) மக் ளோல் ஜதர்ந்ஜதடுக் ப்படு ின்றோர் 
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விலை: (B) சட்ை வபரலவயினால் வதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்றார் 

 

33. The office of the District Collector in India was created by 

(A) Lord Carnwallis 

(B) Lord Warren Hastings 

(C) Lord Rippon 

(D) Lord Mayo 

Answer: (B) Lord Warren Hastings 

இந்தியாவின் மாவட்ை ஆட்சியர் அலுவலகத்லத வதாற்றுவித்தவர் 

(A)  ோர்ன்வோலிஸ் பிரபு  

(B) வோரன் ஜேஸ்டிங்ஸ் பிரபு  

(C) ரிப்பன் பிரபு 

(D) மோஜயோ பிரபு 

விலை: (B) வாரன் வஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு  

34. Article 75 clearly states that the council of Ministers is collectively responsible to  

(A) Prime Minister  

(B) President 

(C) Lok Sabha 

(D) Rajya Sabha 

Answer: (C) Lok Sabha 

விதி 75-ன் படி யாருக்கு அலமச்சரலவ கூட்டுப் சபாறுப்புலையது 

(A) பிரதம மந்திரி 
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(B) குடியரசுத் தணலவர் 

(C) ஜலோக் சணப 

(D) இரோஜ்ய சணப 

விலை: (C) வலாக் சலப 

35. In which General Election Electronic Voting Machines were used in all 
parliamentary constituencies  

(A) 2009 General Elections 

(B) 2004 General Elections 

(C) 1996 General Elections 

(D) 1999 General Elections 

Answer: (B) 2004 General Elections 

எந்த சபாதுத் வதர்தலில் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் அலனத்து 
பாராளுமன்ற சதாகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ைது? 

(A) 2009 ஜபோதுத் ஜதர்தல்  

(B) 2004 ஜபோதுத் ஜதர்தல் 

(C) 1996 ஜபோதுத் ஜதர்தல் 

(D) 1999 ஜபோதுத் ஜதர்தல் 

விலை: (B) 2004 சபாதுத் வதர்தல் 

36. When the Constitution Act 1992 known as 73rd Amendment came into force 

(A) October 2, 1992 

(B) September 16, 1991 

(C) April 24, 1993 
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(D) April 16, 1994 

Answer: (C) April 24, 1993 

 

73வது சட்ைத்திருத்தம் என்று அறியப்பட்ை, 1992 – ஆம் ஆண்டு 
அரசியலலமப்பு சட்ைம் எப்வபாது நலைமுலறக்கு வந்தது? 

(A) அக்ஜடோபர் 2, 1992 

(B) ஜசப்டம்பர் 16, 1991 

(C) ஏப்ரல் 24, 1993 

(D) ஏப்ரல் 16, 1994 

விலை: (C) ஏப்ரல் 24, 1993 

37. Which one of the following thinkers called the Indian Constitution as extremely 
federal? 

(A) Sir Ivory Jennings 

(B) K.C. Where 

(C) Paul Appleby   

(D) Paras Diwan   

Answer: (C) Paul Appleby   

பின்வரும் சிந்தலனயாளர்களில், எவர் ஒருவர் இந்திய 
அரசியலலமப்லப அதீத கூட்ைாட்சி தன்லமயுலையது எனக் 
கூறியவர்? 

(A) சர் ஐவரி ஜ ன்னிங்ஸ்  

(B) ஜ .சி.ஜவர் 

(C) போல் ஆப்பிள்ணப 
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(D) பரோஸ் திவோன் 

விலை: (C) பால் ஆப்பிள்லப 

38. Under which Article can the Governor reserve the bill for the consideration of the 
President? 

(A) 199  

(B) 200  

(C) 201 

(D) 202 

Answer: (C) 201 

குடியரசுத்தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு ஆளுநர் எந்த விதியின் படி ஒரு 
மவசாதாலவ ஒதுக்கி லவக்கலாம்? 

(A) 199  

(B) 200  

(C) 201 

(D) 202 

விலை: (C) 201 

39. The Chief Election Commissioner of India can be removed from office during his 
tenure by  

(A) The Chief Justice of India if some charges are proved against him 

(B) By the President on the basis of a resolution of the union cabinet  

(C) By a committee consisting of Chief Justice of India, Law Minister of India and the 
Vice-President of India  
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(D) By the President on the basis of resolution passed by the parliament by two thirds 
of majority.  

Answer: (D) By the President on the basis of resolution passed by the parliament by 
two thirds of majority.  

 

இந்திய தலலலம வதர்தல் ஆலையர் பதவி காலத்தில் இருக்கும் 
வபாது அவலர நீக்குவதற்கு  

(A) சில குற்றச்சோட்டு ள் அவருக்கு எதிரோ  நிரூபிக் ப்பட்டோல், 
இந்தியோவின் தணலணம நீதிபதியோல் நீக் ப்படலோம்  

(B) அணமச்சரணவயில் ஜ ோண்டு வரப்படும் தீர்மோனத்தின் 
அடிப்பணடயில் குடியரசுத்தணலவரோல் நீக் ப்படலோம்    

(C) இந்தியோவின் தணலணம நீதிபதி, சட்ட அணமச்சர், மற்றும் துணைக் 
குடியரசுத்தணலவர் அடங் ிய குழுவோல் நீக் ப்படலோம்   

(D) போரோளுமன்றத்தின் 2/3 பங்கு ஜபரும்போன்ணமயினரோல் ஜ ோண்டு 
வரப்பட்ட தீர்மோனத்தின் அடிப்பணடயில் குடியரசுத்தணலவரோல் 
நீக் ப்படலோம்  

விலை: (D) பாராளுமன்றத்தின் 2/3 பங்கு சபரும்பான்லமயினரால் 
சகாண்டு வரப்பட்ை தீர்மானத்தின் அடிப்பலையில் 
குடியரசுத்தலலவரால் நீக்கப்பைலாம். 

40. Which was the first country to introduce the Right to Information? 

(A) Canada 

(B) India  

(C) Japan 

(D) Sweden  
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Answer: (D) Sweden  

முதன் முதலில் தகவல் அறியும் உரிலமச் சட்ைத்லத அறிமுகம் 
சசய்த நாடு? 

(A)  னடோ   

(B) இந்தியோ 

(C)  ப்போன் 

(D) ஸ்வடீன் 

விலை: (D) ஸ்வைீன் 


